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Pindorama: o Brasil antes do Brasil

http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao


Por que o Brasil é Brasil?

1453

Constantinopla 
é tomada 

pelos turcos.

E eu com isso?



Ciclos (capitalismo e escravidão)

XVI

XVII
XVIII

XIX e XX



XVI

XVII
XVIII

XIX e XX

Ciclos Mas e o feudalismo?



Periodização política

Comunismo primitivo Colônia (1500-1808) Império (1822 - 1889) República (1889…)



❏ Biblioteca Brasiliana

❏ Intérpretes do Brasil

❏ Antonio Candido, 

Dez livros para entender o 

Brasil

❏ Lilia Schwarcz e Heloisa 

Starling. Brasil, uma biografia. 

❏ Jessé Souza. A elite do atraso

https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/1
https://rfp.sesc.com.br/moodle/pluginfile.php/1431/mod_resource/content/1/Interpretes_do_Brasil_SESC.pdf
https://ia601502.us.archive.org/34/items/10-livros-para-entender-o-brasil-por-antonio-candido/10-livros-para-entender-o-brasil-por-antonio-candido.pdf
https://ia601502.us.archive.org/34/items/10-livros-para-entender-o-brasil-por-antonio-candido/10-livros-para-entender-o-brasil-por-antonio-candido.pdf
https://ia601502.us.archive.org/34/items/10-livros-para-entender-o-brasil-por-antonio-candido/10-livros-para-entender-o-brasil-por-antonio-candido.pdf
https://www.companhiadasletras.com.br/trechos/13865.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=a-OHSwXcGjY


para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos e a gente insensível e 

brutal, que também somos. Descendentes de escravos e de senhores de 

escravos seremos sempre servos da malignidade destilada e instalada em 

nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer mais, 

quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, sobre 

crianças convertidas em pasto de nossa fúria." 

(Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro: a Formação e o Sentido do Brasil )

"Todos nós, brasileiros, somos carne da carne daqueles 

pretos e índios supliciados.Todos nós brasileiros somos, 

por igual, a mão possessa que os supliciou. A doçura 

mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram  

https://www.youtube.com/watch?v=CjcBv5ZWyPU&t=3s


Questões comuns que atravessam a nossa história 

(portanto, o nosso povo)

A escravidão
(e seu "legado")

O genocídio 
dos que resistem

A exploração 
predatória da natureza

O autoritarismo 
político, social e 

econômico

A dificuldade de 
unificar as lutas de 

resistência

Resultado 
do debate



O reverso de nossa "medalha"

A diversidade 
impulsionada pela 

miscigenação, 
interiorização e 

pela cultura

A luta pelos direitos 
humanos

A imensidão e riqueza 
do patrimônio natural 
e as populações que 

vivem de preservá-las

A força das boas 
experiências 

democráticas no 
imaginário popular

As formas 
persistentes, invisíveis 
e mal compreendidas 

de resistência

Resultado 
do debate



“A história é um carro alegre, cheio de um povo contente 

que atropela indiferente todo aquele que a negue”. 

(Pablo Milanés)

http://www.youtube.com/watch?v=N9Q0r-jF1YU


Filmes e documentários:

❏ O Povo Brasileiro

❏ Desmundo

❏ O Descobrimento do Brasil 

(Humberto Mauro)

❏ Xica da Silva

❏ Eles Não Usam Black Tie

❏ Democracia em vertigem

❏ Pra Frente, Brasil

❏ Xingu

❏ O Dia Que Durou 21 Anos

❏ Carlota Joaquina

❏ Atlântico Negro

❏ Hans Staden

❏ Guerra de Canudos 

❏ O país dos tenentes

❏ O Caso dos Irmãos Naves

❏ O Velho - A História de Luiz 

Carlos Prestes 

❏ Eternamente Pagu

https://www.youtube.com/watch?v=CjcBv5ZWyPU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=UoNZ2a1R2DQ
https://www.youtube.com/watch?v=UuMS_JvkKjI
https://www.youtube.com/watch?v=UuMS_JvkKjI
https://www.youtube.com/watch?v=lQMGk7LQ1AA
https://www.youtube.com/watch?v=Uzl2K1bDRog
https://www.youtube.com/watch?v=vwZ5m10y1rQ
https://www.youtube.com/watch?v=d3M-ybJiBZQ
https://www.youtube.com/watch?v=7V5nIIkCYpQ
https://www.youtube.com/watch?v=RVnf3Ap7guQ
https://www.youtube.com/watch?v=G2A89SmUsuU
https://www.youtube.com/watch?v=38xGplemfCg
https://www.youtube.com/watch?v=Ih-SKQ3qzas
https://www.youtube.com/watch?v=P4OYhj7Io0E
https://www.youtube.com/watch?v=4HLsSkbv1Lc
https://www.youtube.com/watch?v=aMrZu0P9ikc
https://www.youtube.com/watch?v=1u02uqMK6Ek
https://www.youtube.com/watch?v=1u02uqMK6Ek
https://www.youtube.com/watch?v=MFylqrCYB_U


E a história continua… 


